
Viajar
Comendo fora

Comendo fora - Na entrada
português holandês
Eu gostaria de reservar uma mesa para
_[número de pessoas]_ às _[hora]_.

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_
om _[tijdstip]_.

Fazendo uma reserva

Uma mesa para _[número de pessoas]_, por
favor.

Een tafel voor _[number of people]_ graag.

Pedido por uma mesa

Você aceita cartão de crédito? Neemt u creditcards aan?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito

Você serve comida vegetariana? Heeft u ook vegetarische opties?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos

Você serve comida koscher? Heeft u ook kosher eten?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher

Você serve comida halal? Heeft u ook halal eten?
Perguntando se o restaurante possui comida halal

Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de
assistir ao jogo ___.

Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de
___wedstrijd kijken.

Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido
português holandês
Posso ver o cardápio, por favor? Mag ik de kaart?

Pedindo para ver o cardápio

Com licença. Nós gostaríamos de fazer o
pedido por favor.

Pardon. We willen graag bestellen.

Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido

O que você recomenda do cardápio? Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
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Qual é a especilidade da casa? Is er een specialiteit van het huis?

Perguntando se o restaurante possui algum prato especial

Qual é o prato típico da região? Is er een specialiteit van de regio?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região

Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém
____?

Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?

Informando que você é alérgico a ingredientes específicos

Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar
ou carboidratos?

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?

Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos

Eu não como ___. Esse prato contém ___? Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos

Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor. Ik wil graag de _[gerecht]_.
Pedindo uma entrada

Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por
favor.

We willen graag wat aperitiefjes bestellen.

Pedindo uma entrada

salada salade
prato

sopa soep
prato

carne vlees
comida

porco varkensvlees
tipo de carne

carne de boi rundvlees
tipo de carne
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galinha/frango kip

tipo de carne

Eu gostaria da minha carne mal passada/no
ponto/bem passada.

Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.

Informando ao garçom como você deseja sua carne

frutos do mar zeevruchten
comida

peixe vis
comida

massa pasta
prato

sal zout
 

pimenta peper
 

mostarda mosterd
 

ketchup ketchup
 

pão brood
 

manteiga boter
 

Eu gostaria de um refil, por favor! Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Pedindo por um refil
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Obrigado, isso é suficiente. Dankuwel, dat is genoeg.

Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo

Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.  We willen graag desserts bestellen.
Informando que você deseja pedir sobremesa

Eu gostaria de um/uma ___, por favor. Ik wil graag de ___.
Pedindo sobremesa

um sorvete IJs
sobremesa

um bolo taart
sobremesa

um chocolate chocolade
sobremesa

biscoitos koekjes
sobremesa

Bom apetite! Eet smakelijk!
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas
português holandês
Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por
favor.

Ik wil graag _[drankje]_.

bebidas

água com gás een water met prik
bebidas

água sem gás een water zonder prik
bebidas

uma cerveja een biertje
bebidas
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uma garrafa de vinho een fles wijn

bebidas

um café een koffie
bebidas

um chá een thee
bebidas

Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida? Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando
português holandês
Nós gostaríamos de pagar, por favor. We willen graag betalen.

Comunicando que você deseja pagar

Nós gostaríamos de dividir a conta. We willen graag apart betalen.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente

Eu pagarei tudo. Ik betaal alles.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa

Estou te convidando para almoçar/jantar. Ik trakteer op lunch/avondeten.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição

Pode ficar com o troco. Hou het wisselgeld maar.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta

A comida estava deliciosa! Het eten was verrukkelijk!
Parabenizando pela comida

Meus cumprimentos ao chef! Mijn complimenten aan de kok!
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações
português holandês
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Minha comida está fria. Mijn eten is koud.

Reclamando que a comida não está quente o suficiente

Isto não está bem cozido. Dit is niet goed gaar.
O tempo de cozimento não foi suficiente

Isto está cozido demais. Dit is te gaar.
O tempo de cozimento foi demasiado

Eu não pedi isso, eu pedi ___. Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Observando que o prato servido não é o que você pediu

Tem pedaços de rolha nesse vinho. De wijn heeft kurk.
Mencionando que o vinho não está bom

Nós pedimos há mais de 30 minutos. We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Reclamando do tempo de espera pela comida

Esta bebida não está gelada o suficiente. Dit drankje is niet koud.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente

Minha bebida está com um gosto estranho. Mijn drankje smaakt vreemd
Observando o gosto estranho de sua bebida

Eu pedi minha bebida sem gelo. Ik had drinken zonder ijs besteld.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo

Está faltando um prato. Er mist een gerecht.
Observando que seu pedido não está completo

Isto não está limpo. Dit is niet schoon.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias
português holandês
Há ___ nisto? Zit hier ___ in?

Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
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Você poderia preparar este prato sem ___? Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?

Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.

Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há
medicamento no meu bolso/bolsa!

Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan
medicijnen uit mijn tas/zak!

Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma
reação.

nozes/amendoins noten/pinda's
Alergia a alimentos

semente de gergelim/semente de girassol sesamzaad/zonnebloempitten
Alergia a alimentos

ovos ei
Alergia a alimentos

frutos do mar/peixe/mariscos/camarão zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Alergia a alimentos

farinha/trigo meel/tarwe
Alergia a alimentos

leite/lactose/laticínios melk/lactose/zuivel
Alergia a alimentos

glúten gluten
Alergia a alimentos

soja soja
Alergia a alimentos

legumes/feijão/ervilha/milho peulvruchten/bonen/erwten/mais
Alergia a alimentos

cogumelos champignons/paddestoelen
Alergia a alimentos
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frutas/kiwi/coco fruit/kiwi/kokosnoot

Alergia a alimentos

cebolinha/cebola/alho bieslook/ui/knoflook
Alergia a alimentos

álcool alcohol
Alergia a alimentos
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